“É obrigatória a apresentação de
boletim sanitário ou de prova de
vacinação anti-rábica dentro do prazo e
efectuada há mais de oito dias, devendo
comprovar
também
possuir
as
vacinações contra as principais doenças
infecto-contagiosas da espécie”. (Port.ª
nº 1427/2001, 15 de Dezembro,
Art.º 12º).

IV ESPECIALIZADA
DE
RAÇA
(ATRIBUIÇÃO DE CAC. PONTUÁVEL
PARA O CAMPEONATO DO CLUBE)

“É obrigatória a identificação por
método electrónico através da aplicação
subcutânea de uma cápsula (microchip)
no centro da face lateral esquerda do
pescoço”. (Dec.-Lei nº 313/2003, 17 de
Dezembro, Art.º 3º).

Esta exposição não dispõe de bancadas
de arrumação dos exemplares.

É expressamente proibida a venda de
animais no recinto da Exposição.

Em todos os casos não mencionados
neste programa vigora o estabelecido
no Regulamento de Exposições Caninas
e Concursos de Beleza (Eventos de
Morfologia Canina).

SABADO, 17 DE NOVEMBRO DE 2007
(PAV. GIMNODESPORTIVO DE TADIM – BRAGA)

ESPECIALIZADA DA RAÇA

JUÍZ

TAXAS DE INSCRIÇÃO

Organizada pelo,Clube Português do Cão de Sâo
Bernardo, regida pelos Regulamentos do Clube
Português de Canicultura, aberta aos exemplares da
raça Cão de São Bernardo,variedades pêlo
comprido e pêlo curto registados em Livros de
Origens de organismos reconhecidos pela
Fédération Cynologique Internationale (FCI).

Adolfo Martinez Noguera
(ESP)

CLASSES OBRIGATÓRIAS

DELEGADO DO C.P.C.

1ª inscrição individual……………………….€ 25
2ª inscrição individual……………………….€ 16
3ª inscrição individual……………………….€ 12
4ª inscrição individual……………………….€ 8

a designar
CLASSES FACULTATIVAS

HORÁRIO
Sábado, 17 de Novembro de 2007
12h30 – Almoço de convívio
– Por inscrição – custo 17 Euros

COMISSÁRIO
Carlos Moreira

14h30 – Entrega de documentos
15h00 - Início dos Julgamentos
INSCRIÇÕES ATÉ 10 DE NOVEMBRO!
Os Boletins de Inscrição, devidamente preenchidos
e assinados deverão ser enviados acompanhados
com o respectivo pagamento para:
CLUBE PORTUGUÊS DO CÃO DE SÃO BERNARDO
RUA NOVA DAS CANCELAS,40 – ARM – D
4445 – 369 ERMESINDE - PORTUGAL
Fax 22 9739184 e-mail geral@cpcsb.pt
T: 91 7543347
A Organização declina toda a responsabilidade das
Inscrições que não sejam feitas directamente ou por
escrito para o CPCSB.
Os sócios do CPCSB com as quotas em dia (2007)
beneficiam de um desconto de 10% no preço das
inscrições .

Classe Baby……………………………………. € 5
Classe de Reprodutores…………………..€ 5
Classe de Pares………………………………..€ 15
Classe de Grupo de Criador……………..€ 18
Nas taxas indicadas estão incluídos o Catálogo,
os Certificados de Qualificação, os Grandes
prémios e os Certificados de C.A.C.

1. Será declarado Campeão Nacional de Beleza, o
exemplar que cumulativamente tiver obtido:
a) Quatro Certificados de Aptidão ao Campeonato
Nacional de Beleza (CAC) dos quais pelo menos
um Qualificativo de Campeonato (CAC-QC);
b) A qualificação de “Excelente” numa classe
obrigatória numa das Exposições Internacionais
organizadas pelo C.P.C. ou ;
c) A qualificação de “Excelente” numa classe
individual obrigatória na Exposição Monográfica
do Clube de Raça.

2. Os quatro Certificados de Aptidão ao Campeonato
deverão ter sido propostos por, pelo menos, três
Juízes diferentes.

PRÉMIOS GERAIS
Certificados de Qualificação: a atribuir aos
exemplares qualificados como “Excelente”,
“Muito Bom”, “Bom” e “Suficiente”.
Não poderá ser atribuído um Grande Prémio
a um exemplar que não tenha obtido a
qualificação máxima na respectiva classe.
Cada expositor receberá uma medalha alusiva
ao evento.
Prémios para todas as classes.

